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THÔNG BÁO 
Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học phổ thông, năm học 2020 – 2021 

 

STT Nội dung 
Chia theo khối lớp 

Lớp  10 Lớp  11 Lớp 12 

I Điều kiện tuyển sinh  

Học sinh có tên trong danh sách trúng tuyển vào lớp 10 tại 
trường THPT Hưng Đạo trong kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 
năm học 2020 – 2021 do Sở giáo dục và Đào tạo Thành phố 
Hồ Chí Minh tổ chức. 

 

II 

Chương trình giáo dục mà 
cơ sở giáo dục thực hiện 

Chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT ban hành kèm 
theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 
năm 2006 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. 

Thực hiện văn bản 3280/BGĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện 
điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT. 

 

III 

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ 
sở giáo dục và gia đình; Yêu 
cầu về thái độ học tập của 
học sinh 

Nhà trường phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương, 
BGĐCMHS, các tổ chức chính trị - xã hội và cá nhân có 
liên quan nhằm: 

1. Thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục 
giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu 
giáo dục. 

2. Huy động mọi lực lượng và nguồn lực của cộng đồng 
chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, góp phần xây dựng cơ sở 
vật chất, thiết bị giáo dục của nhà trường; xây dựng phong 
trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, 
ngăn chặn những hoạt động có ảnh hưởng xấu đến học sinh, 
tạo điều kiện để học sinh được vui chơi, hoạt động văn hóa, 
thể dục, thể thao lành mạnh phù hợp với lứa tuổi. 

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh: 

- Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, 
kế hoạch giáo dục của nhà trường. 



- Đi học chuyên cần, nghỉ học phải làm đơn xin phép của 
CMHS. 

- Khi đến trường phải học bài, làm bài đầy đủ theo yêu cầu 
của giáo viên. Trong giờ học, ngồi đúng quy định theo sơ 
đồ lớp, tư thế nghiêm chỉnh, ghi chép bài đầy đủ, rò ràng, 
không nói chuyện và làm việc riêng. 

- Giờ kiểm tra: học sinh phải nghiêm túc, trung thực, tự giác 
làm bài. 

- Ngoài các buổi học văn hóa, học sinh phải tham gia đầy 
đủ các buổi sinh hoạt ngoại khóa, trực trường, trực lớp, 
học nghề, các hoạt động buổi 2, ... do nhà trường tổ chức. 

IV 

Các hoạt động hỗ trợ học 
tập, sinh hoạt của học sinh ở 
cơ sở giáo dục 

1. Được nhà trường cung cấp: 

- Thời khóa biểu từng học kỳ 

- Cung cấp địa chỉ Website của trường 

- Số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm, phòng giám thị. 

- Thẻ học sinh. 

2. Được tham gia hoạt động Đoàn, các câu lạc bộ học thuật 
và sở thích trong nhà trường và tạo điều kiện để có thể tham 
gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động xã hội khác tuân 
theo quy định của pháp luật. 

3. Được sử dụng thư viện, phòng thí nghiệm, các trang thiết 
bị và cơ sở vật chất của nhà trường. 

4. Thực hiện chế độ miễn, giảm học phí theo đúng qui định 
và các loại học bổng do các mạnh thường quân tài trợ. 

5. Tư vấn định hướng chọn ngành, chọn nghề. 

6. Tổ chức đối thoại giữa Ban Giám Hiệu với học sinh để 
lắng nghe và giải đáp các ý kiến của học sinh: 02 lần/năm 
học. 

 

V 

Kết quả năng lực, phẩm 
chất, học tập và sức khỏe 
của học sinh dự kiến đạt 
được 

- Năng lực Tự chủ : 

+ Tự học: Học sinh THPT phải lập được kế hoạch học tập 
và hoạt động cho mình và phải biết tự giải quyết các vấn 
đề riêng của mình. 

+  Giao tiếp và hợp tác: HS biết cách giao tiếp và hợp tác 
tốt với bạn bè và thầy cô, người xung quanh. 

+  Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đây là năng lực quan 
trọng nhất để học sinh bước và cuộc sống. Học sinh biết 



cách giải quyết vấn đề và sáng tạo mang tính khái quát 
cơ bản ở nhiều lĩnh vực khác nhau và xã hội. 

- Năng lực chuyên môn: Hình thành, phát triển chủ yếu 
thông qua một số môn học và hoạt động giáo dục nhất 
định: Năng lực ngôn ngữ, tính toán, tìm hiểu tự nhiện và 
xã hội công nghệ, tin học, thẩm mỹ, thể chất... 

- Phẩm chất: 

+  Sống yêu thương: Yêu Tổ quốc, giữ gìn phát huy truyền 
thống di sản quê hương đất nước, tôn trọng các nền văn 
hóa thế giới, nhân ái, khoan dung, yêu thiên nhiên. 

+  Sống tự chủ: Sống trung thực, tự trọng, tự lực, chăm chỉ, 
vượt khó, tự hoàn thiện. 

+  Sống trách nhiệm: Tự nguyện, chấp hành kỷ luật, tuân 
thủ pháp luật, bảo vệ nội quy, pháp luật. 

-   Học tập: Học sinh có những hiểu biết phổ thông, cơ bản 
về tiếng việt, toán, lịch sử dân tộc, kiến thức khác về 
khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, pháp luật, tin học, 
ngoại ngữ, có những hiểu biết cần thiết, tối thiểu về kĩ 
thuật và hướng nghiệp dựa trên chuẩn kiến thức kỹ năng 
quy định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp 
Trung học phổ thông ban hành kèm theo quyết định số 
16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ 
giáo dục và Đào tạo và văn bản 3280/BGDĐT-GDTrH 
ngày 27/8/2020 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. 

- Sức khỏe: Học sinh: 

+  Biết cách chăm sóc sức khỏe một các khoa học, cách ăn, 
cách mặc, cách nghỉ ngơi, cách vui chơi giải trí, cách rèn 
luyện thân thể, sử dụng thời gian có lợi, cách chống lại 
các tác động có hại cho sức khỏe. 

+  Được chăm sóc sức khỏe theo kế hoạch hàng năm của 
nhà trường. 

+  Được tham gia các hoạt động thể dục thể thao do nhà 
trường tổ chức. 

VI 
Khả năng học tập tiếp tục 
của học sinh 

- Nhà trường tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, định 
hướng cho học sinh những khả năng học tiếp ở bậc Đại 
học – Cao đẳng. 



- Tổ chức các hoạt động nhằm chuẩn bị về phương pháp 
học những kỹ năng cần thiết cho HS đáp ứng nhu cầu học 
tập ngày càng lên cao, đặc biệt tổ chức cho HS chuẩn bị 
tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang dần lan 
rộng trên toàn cầu. 

 
TP.HCM, ngày 7 tháng 9 năm 2020 

 HIỆU TRƯỞNG 
 
 
               (đã ký) 
 
 
  PHẠM THỊ HẢI NGỌC 


